Domingo de Páscoa
Ressurreição do Senhor

Aleluia! Ele está ressuscitado!
Aleluia! Ele está ressuscitado!
Pai, você faz todas as coisas novas,
começando com seu trabalho na criação,
fazendo-nos à sua imagem e semelhança,
dando a todos nós bons presentes.
E agora, você dá mais.

Jesus ressuscitou. Você o criou!
Recebemos esta vida!
Ajude-nos a responder.
Ajude-nos a oferecer nossas vidas como puro
presente em imitação daquele que nos amou
primeiro. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor.
Amém.

04 de Abril de 2021

Ele não está aqui! Ele está ressuscitado!
Leituras de hoje: Atos dos Apóstolos 10: 34a, 3743; Salmo 118: 1–2, 16–17, 22–23; Colossenses
3: 1-4 ou 1 Coríntios 5: 6b – 8; Sequência: Victimae Paschali Laudes; João 20: 1–9 ou Marcos
16: 1–7 ou, à tarde ou Missa da noite, Lucas 24:
13-35. Maria Madalena, Maria a mãe de Tiago, e
Salomé foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Podemos imaginá-los, caminhando, carregando seus especiarias, perguntando-se sobre
como moveriam a pedra. Talvez essas mulheres
enlutadas estivessem pensando em Jesus vida e
contando histórias sobre ele. Eles provavelmente
estavam crus com as emoções dos últimos dias.
Em um instante, tudo mudou. A pedra é
revertido. O homem de branco diz que Jesus não
está lá, que ele ressuscitou. Eles são as
primeiras testemunhas, os primeiros a

ver a coisa completamente nova que Deus estava
fazendo. O que deve tem gostado de ver isso? O
Evangelho de Marcos diz que eles ficaram maravilhados. Eles não entenderam que isso era boas
notícias. Notícias que mudariam toda a história.
Imagine que você está com as mulheres. O que
você faz ver, cheirar e ouvir? Escreva uma conta
em primeira pessoa, gravando sua reação quando o significado do que você viu vier sobre você,
conforme sua mente chega à conclusão de que
Jesus é ressuscitado. Parece que uma luz foi
acesa? Reler o relato do Evangelho em voz alta
e convide aqueles com quem você está para ilustrar a história. Discuta como é ter isso notícia
proclamada. Como sua vida refletirá a alegria
deste boas notícias para todos que você
encontrar?
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ESTA SEMANA EM CASA
Segunda-Feira, 05 de Abril

Quinta-Feira, 08 de Abril
Testemunhas

Nessas aparições de ressurreição, Jesus ajuda os discípulos a entenda o que aconteceu com palavras e ações.
“Deus ressuscitou este Jesus; disso todos nós somos tesQuando ele come e convida o toque humano, ele os mostemunhas ”. Peter's discurso resume todo o mistério pastra que ele não é um fantasma. Ele está compartilhando
cal: o vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Duseu corpo ressuscitado. Quando ele abre as Escrituras,
rante o Oitava da Páscoa, os primeiros oito dias de nossa
ele está explicando como Deus tem trabalhado no mundo
época de celebração, a Igreja celebra tão plenamente
ao longo da história da salvação, culminando neste moquanto na Domigo de Páscoa. Cada dia é uma solenidamento. Jesus os está formando como testemunhas.
de. Como você pode continuar sua celebração? Leituras
Leituras de hoje: Atos 3: 11-26; Salmo 8: 2ab e 5, 6–7,
de hoje: Atos 2:14, 22-33; Salmo 16: 1–2a e 5, 7–8, 9–10,
8–9; Lucas 24: 35–48.
11; Mateus 28: 8–15.

Deus ressuscitou este Jesus

Terça-Feira, 06 de Abril
Ovos Secretos

Uma atividade divertida para levar a celebração adiante
faz uso de aquarela, giz de cera branco e papel para
fazer a Páscoa ovos com mensagens ou imagens ocultas.
Recorte uma forma de ovo do papel. Use um giz de cera
branco para desenhar e escrever mensagens como
“Aleluia!” "Jesus é senhor!" ou “Ele é
ressuscitou! ” Você pode desenhar uma cruz, lírios ou
outra Símbolos cristãos. Pinte os designs com aquarelas
para revelar as palavras e imagens. Leituras de hoje: Atos
2: 36-41; Salmo 33: 4–5, 18–19, 20 e 22; João 20: 11–18.

Quarta-Feira, 07 de Abril
Na estrada

A estrada para Emaús é uma imagem frequentemente
retratada em A arte e a literatura cristãs como imagem do
discipulado. As pessoas há muito refletem sobre a imagem eucarística, reconhecendo Jesus na fração do pão e
no coração. queimando enquanto eles abriam as Escrituras. Envolva o texto para você mesmo. Copie a Escritura,
na íntegra ou apenas uma frase que se destaca, como
“seus olhos foram abertos” ou “foram nossos corações
não estão queimando dentro de nós? " Você também pode
escolher ilustrar sua imagem ou decorar a Escritura que
você copiou com uma bela borda. Leituras de hoje: Atos
3: 1-10; Salmo 105: 1–2, 3–4, 6–7, 8–9; Lucas 24: 13–35.

Sexta-Feira, 09 de Abril
Todo o Mundo

Pedro proclama: “Não há salvação por meio de ninguém”.
Na imensidão da pesca no mar de Tiberíades, também
vemos ilustrou a natureza universal do imperativo do
Evangelho. Eles realmente devem ir para todo o mundo e
espalhar o boas notícias. Nós somos também. O que você
pode fazer hoje para compartilhar esta missão de levar
tudo a Cristo? Leituras de hoje: Atos 4: 1–12; Salmo 118:
1–2 e 4, 22–24, 25–27a; João 21: 1-14.

Sábado, 10 de Abril
O que Vimos e Ouvimos

No Evangelho, Jesus diz: “Vá por todo o mundo e
proclamar o Evangelho a toda criatura ”. Nós sabemos
que Deus está chamando todas as pessoas para um relacionamento, criando um novo céu e uma nova terra, trazendo um reino de paz e justiça. Defina um cronômetro de
cinco a dez minutos e reflita silenciosamente sobre como
será este reino. Pondere o que Deus pode ter planejado
para você neste reino. Leituras de hoje:
Atos 4: 13–21; Salmos 118: 1 e 14–15ab, 16–18, 19–21;
Marcos 16: 9-15.
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